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2021/ 2020 السنة الجامعية:  

   :أهداف التعلم 

التعرف على نشــــــــــــاط الدماا املســــــــــــ ول عن اقنقبا ــــــــــــا  الع ــــــــــــلية والتنســـــــــــي   -

 الحركي.

 التعرف على مختلف مراحل تطور التحكم الحركي. -

 ة.التعرف على دور النظام الحس ي في الحرك -

:املعارف املسبقة املطلوبة  

 . علم الحركة ووظائف أع اء الجسم والبيوميكانيكا  -

: املادةمحتوى   

 :املحور األول  •

 ماهية القوام / مفهوم اإلنحراف القوامي / االنحراف القوامي الوظيفي )البسيط(. -

 االنحراف القوامي البنائي )املتقدم( / درجات تطور االنحرافات القوامية. -

 تصنيف االنحرافات القوامية.  / أسباب اإلنحرافات القوامية -

 / أهمية دراسة قوام الطفل في املرحلة االبتدائية. توصيف االنحرافات القوامية -

 أثر الوعي القوامي على تحسين القوام. / تطور القوام في مراحل النمو املختلفة للطفل -

تعريف الوعي / مبادئ هامة لرفع الوعي القوامي / أثر االنحرافات القوامية على األجهزة  -

 الحيوية.

الجهاز الحركي / الجهاز الحركي اإليجابي   :الجهاز الحركي وعالقته بالقوام  :املحور الثاني •

الجهاز الحركي السللللل ا / ا تالت االتزان الع/لللللي / أسللللباب ا تالت االتزان الع/لللللي /   /

 تجنب ا تالت االتزان الع/لي / مؤشرات االتزان الع/لي.

الحركلللات السلللللللللللللطحيلللة  :لألجزاء الرئيســــــــــــيـــة ل جســــــــــــمالحركـــا  األوليـــة  :املحور الثـــالـــث •

السلللللللللللللهميلة / الحركلات السلللللللللللللطحيلة العموديلة / الحركلات السلللللللللللللطحيلة األفقيلة / الحركلات 

 السطحية املائلة.
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مقدمة في السلللوا الحركي فمفاهي/ / مهاهر السلللوا   :الســلوا الحركي   :املحور الرابع •

 الحركي / التعل/ الحركي / الخصائص الحركية.

الجهد الع/للللللللللللي / التنسللللللللللليب الحركي / الن لللللللللللا  العصللللللللللل ا التحك/ في    :املحور الخامس •

املسلللللللللللللؤفت في التحك/ الحركي / النهام الحالللللللللللللما الدا لي فالحركية / االندما  الحالللللللللللللما 

 الحركي / النمو الحركي.

  وعر ها البحوث انجاز +  تسجيل الح ور من  الت يت/ تقيي/ الطلبة  م:طريقة التقيي

 :املتعلقة بأحد املحافر التاليةف 

 .تطوره، أسبابه، تصنيفاته...(درجة االنحراف القوامي )مفهومه، أنواعه،  ➢

 .ية، مبادئه....(و الوعي القوامي )تعريف، أثره على القوام فعلى األجهزة الحي  ➢

 . الجهاز الحركي )الجهاز الحركي اإليجابي / الجهاز الحركي السل ا( ➢

 .مؤشراته، الوقاية منه...( ه،أسباب) التزان الع/لي تالت اا ➢

 )السهمية / العمودية / األفقية / املائلة(. الحركات األفلية لألجزاء الرئيسية للجس/  ➢

 السلوا الحركي فمهاهره. ➢

 التعل/ الحركي فالخصائص الحركية.  ➢

 التنسيب الحركي فالن ا  العص ا. ➢

   (النمو الحركي، االندما  الحاما الحركي، الدا ليالنهام الحاما النمو الحاما الحركي )  ➢

   .docأو    pdfبصيغة   ترسل البحوث إلى البريد اإللكتروني لألستاذة* 

 bouira.dz-@univl.djilali  :البريد اإللكتروني

 .الح وري   بعد اقستئناف البيداغوجي   ppt (powerpoint)لبحث بصيغة  ايتم عرض    *

 .وترفض جميع البحوث املتشابهة )نسخ/ لس ( ، فقطأو ثنائية فردية  تكون األعمال 

في إنجاز   خ .. إلمواقع انترنت... طبوعا ، املكتب،  يمكن للطالب استعمال ال :املراجع

  يارسال رسالة عبر البريد اإللكترون لطالب يمكنأو لتو يح أكثر  أي استفسار + ) بحثه

 أ، جياللي لبنى  :بالتوفي  

mailto:l.djilali@univ-bouira.dz

